
Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) 

ศูนยบ์ูรณาการสุขภาพจิตของชุมชน 
( Service Brief ) 

       สรุปการใหบ้ริการ 

 
Service Description  
The Integrated Community Centre for Mental Wellness (ICCMW) is an 
integrated centre providing one-stop, district-based and accessible community 
support and social rehabilitation services ranging from early prevention to risk 
management for persons in mental recovery, persons with suspected mental 
health problems, their families / carers and residents living in the serving 
district. 
 

ลกัษณะการให้บริการ 

ศูนย์บูรณาการสุขภาพจิตของชุมชน(ICCMW) เป็นศูนย์รวมให้บริการแบบครบวงจรเพื่ 
สนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลือชุมชนในส่วนภูมิภาคซ่ืงสามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกพื้นท่ี และ ช่วยฟ้ืนฟู

สมรรถภาพทางสังคม เร่ิมตั้งแต่การป้องกนัขั้นตน้จนถึงการบริหารความเส่ียงสาํหรับผูท่ี้ฟ้ืนฟู

สภาพจิตใจ, ผูท่ี้สงสัยวา่มีปัญหาทางสุขภาพจิต, ครอบครัว/ ผูดู้แล และ ผูอ้ยูอ่าศยัในเขตท่ี

ใหบ้ริการ 
 
Target Group                                                                                             
The target group of ICCMW includes persons in mental recovery and persons 
with suspected mental health problems aged 15 or above; their families/carers 
and residents living in the serving district.  Since October 2019, the target 
group of ICCMW was expanded to all secondary school students living / 
studying in the serving district. 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายของ ICCMW ไดแ้ก่ ผูท่ี้ฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและผูท่ี้สงสัยวา่มีปัญหาสุขภาพจิตอาย ุ15 ปี

หรือมากกวา่ ครอบครัว / ผูดู้แลและผูอ้ยูอ่าศยัท่ีอาศยัอยู่ในเขตใหบ้ริการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019 

กลุ่มเป้าหมายของ ICCMW ไดข้ยายไปยงันกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาทั้งหมดท่ีอาศยั / เรียนอยูใ่นเขต

ท่ีใหบ้ริการ 



 
 
Scope of Services 
The ICCMW provides the following services - 

 Drop-in services  
 Outreaching services 
 Casework counseling  
 Therapeutic and supportive group work services 
 Social and recreational activities 
 Day training 
 Outreaching occupational therapy training services 
 Peer support services 
 Clinical psychological service 
 Public education programs on mental health 
 Referral to the Community Psychiatric Service of the Hospital    

Authority for clinical assessment or psychiatric treatment 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

ICCMW ใหบ้ริการดงัน้ี 
• ใหบ้ริการโดยไม่ตอ้งนดัหมาย 
• บริการการลงพื้นท่ีภาคสนาม 
• การแนะแนวใหค้าํปรึกษาแบบกรณีศีกษา 
• บริการบาํบดัรักษาและช่วยเหลือโดยกลุ่มสนบัสนุน 
• กิจกรรมสังคมและกิจกรรมนนัทนาการ  
• การฝึกอบรมประจาํวนั 
• บริการการอบรมกิจกรรมบาํบดัแบบลงพืนท่ี 
• บริการช่วยเหลือโดยกลุ่มเพี่อนท่ีมีความเขา้ใจ 
• บริการทางจิตวิทยาคลินิก 

• ใหก้ารศึกษาชุมชนเก่ียวกบัสุขภาพจิต 
• การส่งต่อไปยงัแผนกจิตเวชชุมชนของโรงพยาบาลเพื่อการประเมินผลทางการแพทย ์

หรือการรักษาทางจิตเวช 

 



 
 
Referring Procedures 
Referrals can be made to ICCMW through - 

 Self-application of the above-mentioned target groups; or 

 Referrals through doctors, social workers, allied health professionals      
   or government departments, etc. 

 

วิธีการส่งต่อผู้ป่วย 

การส่งต่อผูป่้วยสามารถทาํไดโ้ดย  ICCMW ผา่นทาง 

• การสมคัรดว้ยตนเองของกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวขา้งตน้ หรือ 

• แนะนาํผา่นโดยแพทย,์ นกัสังคมสงเคราะห์, ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัดา้นสุขภาพ หรือหน่วยงานต่าง 

ๆ ของรัฐบาล ฯลฯ 
 

Enquiry (Social Welfare Department) 

Tel.: 2343 2255 

Website: http://www.swd.gov.hk 
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ (กรมสวสัดกิารสังคม) 

โทรศพัท ์2343 2255 

เวบ็ไซต ์http://www.swd.gov.hk 


